
10 dias | 09 noites

Dubai, Abu Dhabi e Ras Al Khaimah

Descobrindo os Emirados Árabes



Dia 1 | Dubai

Chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai. Assistência e traslado privado ao hotel. Chegada, 

check in e hospedagem.

Dia 2 | Dubai

Café da manhã no hotel. Saída para city tour de meio dia, por Dubai antigo, com guia em 

Portugues. O passeio inclui o Bastakiya, um dos bairros mais antigos de Dubai, visita ao Museu 

de Dubai e aos becos do Distrito Histórico de Al Fahidi, entrada em uma “abra”, um tradicional 

táxi aquático, caminhada pelos souks que comercializam ouro e especiarias, parada na 

Mesquita Jumeirah, passando pela histórica Union House Flag, e parada para foto na Jumeirah

Beach com o icônico Burj Al Arab ao fundo. A tarde, safari no deserto em 4x4 com jantar no 

acampamento beduíno, podendo apreciar a grandeza do pôr do sol, andar em um camelo, 

relaxar com shows culturais ao vivo e fazer uma tatuagem de henna com design árabe. Após, 

retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 3 | Dubai

Café da manhã no hotel. Dia livre e hospedagem.

Opcional: Dubai Top 5, dia inteiro com guia em portugues (partida à tarde) para conhecer 

cincos locais populares da cidade, com visita ao famoso shopping de artesanato de luxo Saga 

World, parada para foto na praia de Jumeirah com o icônico Burj Al Arab em segundo plano, um 

cruzeiro de 30 minutos nas águas da Marina de Dubai, Observação da fonte coreografada mais 

alta, a Fonte de Dubai, em um show de luz, música e água. Após, jantar com estilo no Armani e 

subida ao deck e observação do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, para obersar a 

cidade. USD 208 por pessoa / USD 163 por criança

Dia 4 | Dubai 

Café da manhã no hotel e check out. Dia livre, traslado a Abu Dhabi e hospedagem.

- Opcional: City Tour privado a Sharjah, com guia em espanhol (disponível diariamete, exceto 

sexta-feira): USD 54 por pessoa / USD 46 por criança.

Dia 5 | Abu Dhabi 

Café da manhã no hotel. Saída para city tour em Abu Dhabi, com almoço, Museu do Louvre e 

Qsar Al Watan. Retorno ao hotel e hospedagem. 

Roteiro



Dia 6 | Abu Dhabi 

Café da manha no hotel. Dia livre e hospedagem.

- Opcional: City Tour em Al Ain, em privado com guia em português. (Disponível todos os dias). 

Passeio para conhecer as antigas civilizações nos Hili Gardens. Experiência de ser o convidado 

da família real no Al Ain Palace Museum. Visita a um oásis rodeado por palmeiras e colheita de 

tâmaras. Aprender sobre as tradições do país no Museu Nacional Al Ain. USD 154 por pessoa / 

USD 133 por criança.

Dia 7 | Abu Dhabi - Ras Al Khaimah

Café da manha no hotel e Check-out. Em horário determinado, traslado para Ras Al Khaimah. 

Check-in e restante do dia livre. Hospedagem.

- Opcional: Piquenique nas montanhas Jabel Jais (sem guia). Uma experiência que apresenta 

uma preparação completa para piquenique, com a sua escolha de bebida e caminhada 

panorâmica pelas montanhas. Preço sob consulta.

Dia 8 | Ras Al Khaimah

Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem.

- Opcional: Safári 4x4 nas montanhas Jabel Jais. - Opcional: Zip Line/Montanhismo Hiking. Preço 

sob consulta.

Dia 9 | Ras Al Khaimah

Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem.

- Opcional: Musandam Khasab Dhow Cruise, sem guia, um cruzeiro em Dibba, com um almoço 

delicioso servido e possibilidades de snorkeling nas águas calmas de Omã que será oferecido 

equipamento de mergulho e toalhas. USD 136 por pessoa / USD  83 por criança.

Dia 10 | Ras Al Khaimah – Dubai

Café da manha no hotel e check out. Em horário determinado, traslado privado ao Dubai 

International Airport para embarque no voo com destino determinado pelos passageiros.

Roteiro



• 9 noites de hospedagem;

• Café da manha diário;

• Assistência na chegada ao aeroporto de Dubai;

• Traslados privados;

• Passeios conforme itinerário;

• Motorista em inglês;

• Kit Mercatur Premium. 

• Passagens aéreas internacionais e domésticas;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação no horário de chegada (early check in);

• Prorrogação no horário de saída (late check out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

O programa inclui

O programa NÃO inclui

Observações:

• Valores vigentes para viagens realizadas até setembro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Recomendamos sempre ter o certificado internacional da vacina da febre amarela.

Formas de Pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).



Cidade Dubai Abu Dhabi Ras Al Khaimah

4*

Millennium Place 

Marina; Hilton Garden 

Inn  Mall of the Emirates 

ou similar

Le Meridien Abu Dhabi

ou similar

Hilton Garden Inn Ras Al 

Khaimah ou similar

5*

Hilton Habtoor City; 

Sheraton Mall of The 

Emirates ou similar

Grand Hyatt Abu Dhabi 

ou similar

Double Tree by Hilton 

Marjan Island

Categoria Período Duplo Single Sup. Triplo CHD

4*

01 outubro 2020 a 24 dezembro 
2020

1871 3183 1167

59704 janeiro a 15 abril 2021 2189 3343 1261

16 abril a 30 setembro 2021 1612 2600 1035

5*

01 outubro 2020 a 24 dezembro 
2020

2202 3714 1220

73004 janeiro a 15 abril 2021 2322 3979 1340

16 abril a 30 setembro 2021 1804 3051 1101

Valores com base em dois adultos viajando juntos. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades 

e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categorias de hotéis e 

valores.  Valor não inclui IRRF,  fornecido no ato da reserva.

Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:


